
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
রাজশাহী। 

 
নং ২৪.০৬.০০০০.০০৯.২৯.০০১.১৪-০৮      তািরখ: ১৬-০১-২০১৭ 
 

��স িব�ি� 
 

ISC এর িবেশষ� দেলর সােথ �রশম খােতর ��কেহা�ারেদর আেলাচনা সভা 
 

রাজশাহী/১৬-০১-১৭ 
বাংলােদেশ �রশম খাতেক এিগেয় �নওয়ার লে�� আজ ১২.০০ ঘ�কায় �রশম উ�য়ন �বােড �র সভাকে� 

International Sericulture Commission(ISC) এর িবেশষ� দেলর সােথ �রশম খােতর 

��কেহা�ারেদর এক� সভা অ�ি�ত হয়। সভায় ��কেহা�ারগণ �রশম িশে�র অতীত ঐিতহ� �েল ধেরন এবং এ িশে�র 

বত�মান িবিভ� সম�ার িবষয়স�হ পয �ােলাচনা কেরন। ত�রা উ�ত জাত উ�াবনসহ �বসরকারী পয �ােয় উে�া�া �ি� এবং 

�রশম উ�য়ন �বােড �র সকল পয �ােয় ��ু সম�য় থাকা �েয়াজন বেল জানান। ISC এর  িবেশষ� দল ��কেহা�ারগেণর 

ব�ে�র আেলােক বেলন, বাংলােদেশও �রশম িশে�র উ�য়ন করা স�ব, তেব তা একিদেন স�ব নয়। তারা বেলন, �থমত 

উ�য়েনর পেথ সম�াস�হ িচি�ত করা �েয়াজন। এে�ে� ত�রা  গেবষণার উ�য়ন ও �রশম চাষ স�সারণ সং�া� স�ক 

পিলিস, �টকেনালিজর উ�য়নসহ দ� জনবল �তরীর িবষেয় ���ােরাপ কেরন। সভায় সভাপিত� কেরন �রশম উ�য়ন �বােড �র 

মহাপিরচালক আিনস-উল-হক �ইয়া এবং �াগত ব�� �দন �বােড �র সদ�(স�সারণ ও ��ষনা) �মা: নাজী�ল ইসলাম। 

আইএসিস'র িবেশষ� �েমর মে� িছেলন �স�াল িস� �বাড �, ভারত এর পিরচালক(অব:),ড. এস. িনম �ল �মার এবং 

ড. িব.এস. আনগারী ও �পা� �কা�ন এ�পাট �  ড. এম. িশবা �মার এবং সাক� এি�কালচার �স�ার এর পিরচালক ড. এস. এম. 

বখিতয়ার এবং িসিনয়র ��া�াম অিফসার ড. তায়ান রাজ ��ং।  

সভায় অ�া�েদর মে� উপি�ত িছেলন �বােড �র সদ�(অথ � ও পিরক�না) �মা: কামালউ�ীন, �রশম গেবষণা ও 

�িশ�ণ ই���উট এর পিরচালক �মাঃ জামালউ�ীন শাহ, সিচব �মাঃ জােয়�ল ইসলাম, �রশম িশ� মািলক সিমিতর 

সভাপিত �মা: িলয়াকত আলী, স�রা িস� িমল� িল: এর পিরচালক, এসএমইএিব'র সদ�, �ােকর �িতিনিধ, �রশম িশে�র 

িবিভ� এ�পাট �, িসিবএ সভাপিতসহ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র িবিভ� �েরর কম �কত�া��। 

উে��, উ� িবেশষ� দল ১৬-০১-১৭ ি�: তািরখ �থেক ২২-০১-১৭ি�: তািরখ পয �� বাংলােদশ সফর কের 

বাংলােদেশর �রশম খাত ��ায়ন করেবন। 
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